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ПРЕДВАРИТЕЛНА ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

към проект на  

Наредба за изменение на Наредба № 3 от 20.11.2020 г.  

за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на 

адвокатските колегии и единните адвокатски регистри 

(обн. в ДВ, бр. 107/18.12.2020 г.) 

 

 

1. Основания за приемане на промяна в Наредба № 3 от 20.11.2020 

г. 

  С проекта се предлага единствено удължаване с един месец на срока 

за влиза в сила на Наредба № 3 от 20.11.2020 г. за реда за водене, 

съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните 

адвокатски регистри, която да влезе в сила от 01.05.2021 г. 

  Удължаването с един месец на срока за влизане в сила на Наредба № 

3 е необходимо поради неприключилата процедура по тестване на 

сигурността на информационната система, създадена за да обслужва 

воденето, съхраняването и достъпа до регистрите на адвокатските колегии 

и единните адвокатски регистри. 

 

2. Заинтересовани лица 

Заинтересовани са всички адвокати, младши адвокати, чуждестранни 

адвокати и адвокатски дружества и съдружия на територията на Република 

България, както и отделните адвокатски съвети. Заинтересовани са и всички 

граждани, юридически лица и държавни учреждения, които желаят да 

получат информация, която се съдържа и съхранява в регистрите на 

адвокатските колегии и единните адвокатски регистри в частта, в която е 

публична.  
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3. Анализ на разходи и ползи 

Приемането на проекта на Наредба за изменение на Наредба № 3 за 

реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските 

колегии и единните адвокатски регистри не е свързано с конкретни нови 

разходи за сметка на Висшия адвокатски съвет. Всички разходи са били 

заложени при приемане на Наредба №3, включително разходите за тестване 

на сигурността на информационната система. Приемането на проекта не е 

свързан с преки разходи за отделните адвокати. 

 

4. Административна тежест и структурни промени 

В резултат от приемането на проекта на Наредба за изменение на 

Наредба № 3 няма да възникне допълнителна административна тежест. 

 

5. Въздействие върху нормативната уредба 

В резултат от приемането на проекта на Наредба за изменение на 

Наредба № 3 няма да възникне необходимост от промяна в друг нормативен 

акт. 

   
 
 


